
ВЪТРЕШНА ЧАСТ        

Работно време от 07:00 ч. до 23:00 ч.       

       

Вид услуга 1 посещение 4 посещения 8 посещения 12 посещения 16 посещения  
Плувен басейн 9.00 лв. 32.00 лв. 61.00 лв. 86.00 лв. 108.00 лв.  
Eдинично посещение с карта   8.00 лв. 7.63 лв. 7.17 лв. 6.75 лв.  
Сауна парк 15.00 лв. 54.00 лв. 102.00 лв. 144.00 лв. 180.00 лв.  
Eдинично посещение с карта   13.50 лв. 12.75 лв. 12.00 лв. 11.25 лв.  
Плувен басейн и сауна парк  21.00 лв. 76.00 лв. 143.00 лв. 201.00 лв. 252.00 лв.  
Eдинично посещение с карта   19.00 лв. 17.88 лв. 16.75 лв. 15.75 лв.  

       

Вид услуга 1 месец 3 месеца 6 месеца 12 месеца   

Плувен басейн 126.00 лв. 340.00 лв. 604.00 лв. 1,058.00 лв.   

Eдинично посещение с карта 6.30 лв. 5.67 лв. 5.03 лв. 4.41 лв.   

Сауна парк 210.00 лв. 567.00 лв. 1,008.00 лв. 1,764.00 лв.   

Eдинично посещение с карта 10.50 лв. 9.45 лв. 8.40 лв. 7.35 лв.   

Плувен басейн и сауна парк  294.00 лв. 794.00 лв. 1,411.00 лв. 2,469.00 лв.   

Eдинично посещение с карта 14.70 лв. 13.23 лв. 11.76 лв. 10.29 лв.   

В цената на сауна парка влиза 1 бр. голяма кърпа.      

Деца и ученици получават 20% отстъпка от горепосочените цени.     

Пенсионери получават 50% отстъпка от единичните цени до 16:00ч.     

Сауна паркът включва: парна баня, финландска сауна, инфраред сауна и релакс стая.    

       

Вид услуга 1 посещение 11 посещения     

Водна аеробика 11.00 лв. 110.00 лв.     

       

Тангенторна вана Времетраене Цена     

Подводен душов масаж 30 мин. 35.00 лв.     

Антиоксидантна вана 20 мин. 20.00 лв.     

Ароматерапевтична вана 20 мин. 40.00 лв.     

В цената влиза 1 бр. голяма кърпа и ползването на релакс стаята.     

       
 

       



Масажи Времетраене Цена     

Класически масаж 60 мин. 55.00 лв.     

Класически масаж 30 мин. 30.00 лв.     

Дълбокотъканен масаж 50 мин. 55.00 лв.     

Ароматерапия 60 мин. 60.00 лв.     

Антицелулитен масаж 45 мин. 40.00 лв.     

Козметичен масаж с мед 60 мин. 60.00 лв.     

Шоколадова наслада 60 мин. 60.00 лв.     

Масаж на ходилата  40 мин. 40.00 лв.     

Пилинг на цяло тяло  20 мин. 25.00 лв.     

Антистрес масаж 60 мин. 55.00 лв.     

Лимфен дренаж/отточен масаж 55 мин. 60.00 лв.     

Лимфен дренаж/отточен масаж 30 мин. 35.00 лв.     

Масаж с пяна, глина или водорасли 90 мин. 85.00 лв.     

Доплащането за сауна парк към всеки един масаж е 10 лв.     

При предплащане на 10 масажа се прави 10% отстъпка от общата им стойност.    

В цената на всеки един масаж влиза 1 бр. голяма кърпа и ползването на релакс стаята.    

       

Солна стая Времетраене 1 посещение 5 посещения 10 посещения 15 посещения 20 посещения 

Дете до 12 год. 25 мин. 9.00 лв. 38.00 лв. 72.00 лв. 101.00 лв. 126.00 лв. 

Eдинично посещение с карта     7.60 лв. 7.20 лв. 6.73 лв. 6.30 лв. 

Възрастен 45 мин. 19.00 лв. 76.00 лв. 142.00 лв. 199.00 лв. 247.00 лв. 

Eдинично посещение с карта     15.20 лв. 14.20 лв. 13.27 лв. 12.35 лв. 

Запазване солна стая  Времетраене Цена     

Максимален брой: 6 човека 60 мин. 80.00 лв.     

Всяко дете до 12 год. влиза с пълнолетен придружител, като придружителят влиза безплатно.   

       
 

 

 

 

 
 

 

 

       



ВЪНШНА ЧАСТ       

Работно време от 09:00 ч. до 21:00 ч.       

       

  Височина   

Ден от седмицата 
Час на 

влизане До 90 см. 90 см. - 130 см. Над 130 см.   

Понеделник-петък 
Преди 15:00 
ч. безплатно 9.00 лв. 18.00 лв.   

  След 15:00 ч. безплатно 6.50 лв. 12.00 лв.   

Събота, неделя и празнични дни 
Преди 15:00 
ч. безплатно 12.00 лв. 24.00 лв.   

  След 15:00 ч. безплатно 8.50 лв. 17.00 лв.   

       

Цената включва: шезлонг, чадър, масичка, 5 открити басейна (развлекателен, детски, хидромасажен, бебешки и основен детски басейн), 

2 пързалки с по 1 улей и 1 пързалка с 3 улея.      

Деца до 90 см. влизат безплатно с придружител, но не им е включен отделен шезлонг, чадър и масичка.   

Хора с увреждания получават 30% отстъпка от цените.      

Пенсионери получават 30% отстъпка от цените.      

       

Наем на 1 бр. голяма кърпа 70х140 см. 1.00 лв.      

       

На всеки клиент се дава безплатно гривна на рецепцията на комплекса, която осигурява достъп до заплатените от нея/него услуги.  

При напускане на обекта всеки клиент трябва да върне на рецепцията дадената й/му гривна.   
При желание от страна на клиента, гривната може да бъде закупена за 5.00 лв. и да я носи винаги със себе си. 
 
Всички цени са с включен ДДС.  

       
 


